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Entre a mobilização e a informação: uso da internet pelos parlamentares no 

Brasil e nos EUA. 

 

Francis Augusto Góes Ricken 
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Resumo: O surgimento das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) em 

finais do século XX e seu posterior desenvolvimento e massificação nestes últimos anos vem suscitando 

importantes debates acerca de seu papel nas sociedades contemporâneas e, mais particularmente, sobre 

seus impactos nas democracias representativas. Teóricos, políticos, governos e imprensa têm disseminado 

a idéia de que essas novas tecnologias, principalmente a Internet, ao abrir canais de comunicação e 

interação mais práticos e econômicos modificarão substancialmente a forma como as pessoas se 

relacionam em várias dimensões de sua vida social. A Política, como parte integrante do conjunto das 

relações sociais, também não deixaria de sofrer sua influência. Refletindo o interesse cada vez maior dos 

estudiosos sobre os impactos da internet nos processos de representação política e nos sistemas políticos 

contemporâneos de uma maneira geral, a questão do uso das NTICs nas democracias representativas vem 

suscitando uma produção científica expressiva, que busca analisar os diferentes usos da web pelos 

governos, parlamentos, candidatos, políticos, parlamentares, partidos políticos, ou ainda, movimentos 

sociais. Objetivo: A pesquisa que pretendemos empreender tem como foco principal integrar os trabalhos 

de recrutamento parlamentar e elites políticas aos estudos dos usos da internet pelos parlamentares dos 

Estados Unidos da América e do Brasil. O objetivo principal dessa pesquisa é efetuar um mapeamento do 

perfil sociopolítico dos deputados federais brasileiros, assim como, dos congressistas americanos, e 

correlacionar essa análise ao uso da internet por essas elites políticas. Métodos: Tomando como 

referência o estudo desenvolvido por Braga e Nicolas (2008), fizemos uma análise das diversas variáveis 

referentes ao perfil sociopolítico das elites, e através dessa constatação correlacionamos esses resultados 

com um estudo sistemático das formas de comportamento das elites em seus websites e redes sociais. 

Resultados: Os resultados preliminares demonstram que: (i) os padrões de recrutamento das elites 

americana e brasileira são semelhantes, apesar das diferenças entre os países estudados; (ii) a internet e 

suas ferramentas se tornaram uma grande fonte de informação para o estudo das elites; (iii) que apesar 

dos grandes avanços tecnológicos as elites tem feito um uso primário das NTICs. Conclusão: Temos com 

conclusão que determinadas características de perfil definem muito da atuação do parlamentar, e no nosso 

caso, estão fortemente relacionadas com o uso dos websites pelos representantes. 

 

Palavras-chave: Internet e Política; Elites Parlamentares; Perfil parlamentar.  

 

 

Introdução. 

 

Diversos autores têm chamado a atenção para o fato de que, com os avanços 

tecnológicos dos últimos anos, a internet tem se tornado uma importante fonte de informação 

para o estudo das elites políticas e também uma ferramenta de comunicação e interação entre 

representantes e representados (Ward, 2005; Braga & Nicólas, 2008). Entretanto, apesar da 

existência de um número significativo de estudos sobre o impacto e os usos da internet no meio 

político, poucos buscam avaliar o quanto o recrutamento e o perfil sociopolítico das elites 

podem influenciar no nas formas de uso da internet. Os estudos que avaliam de maneira mais 

sistemática a relação entre internet e elites parlamentares (Cardoso e Morgado, 2003; Marques, 

2007), tendem a colocar as questões de características de recrutamento e perfis sociais das elites 

de forma subsidiária, concentrando-se em questões relacionadas à comunicação política. Por 
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outro lado, embora exista um corpo razoável de estudos sobre o recrutamento e o perfil 

sociopolítico dos parlamentares em esfera global, e das elites parlamentares brasileiras, são 

escassos os trabalhos que buscam avaliar o uso que tais atores fazem da web.  

O objetivo principal desta pesquisa é efetuar um mapeamento do perfil sociopolítico das 

elites parlamentares brasileiras e norte-americanas cotejando esse estudo com as várias 

dimensões do uso da web pelos mesmos. Buscamos dar início a uma reflexão de cunho 

comparativo com outros trabalhos do gênero produzidos em sistemas políticos democráticos, 

principalmente nos Estados Unidos da América e no Reino Unido.  

A pesquisa que pretendemos empreender tem como foco principal integrar os trabalhos 

de recrutamento parlamentar e elites políticas, aos estudos dos usos da internet pelos 

parlamentares dos Estados Unidos da América e do Brasil. Para concretizar tal estratégia de 

pesquisa, empreendemos uma análise comparada entre os dados dos parlamentares brasileiros 

da 53° Legislatura do Congresso Nacional brasileiro (2007-2010) e dos congressistas 

americanos da 111° sessão legislativa (2009-2011) da United States House of Representatives. 

Pretendemos com esses dados responder as seguintes indagações: (i) se as informações 

apresentadas pelos sites institucionais e pelas páginas pessoais das elites políticas analisadas são 

fontes significativas para estudos de recrutamento e do perfil; (ii) se os padrões de recrutamento 

das elites parlamentares nas casas legislativas analisadas sofrem alguma alternância, ou se são 

semelhantes; (iii) como as elites políticas analisadas tem usado as NTIC’s
2
?; e (iv) se o uso da 

internet tem algum tipo de relação com as características das elites políticas analisadas. 

Esse trabalho tem como referência o estudo desenvolvido por Braga e Nicolas (2009), 

onde os autores constroem um perfil sociopolítico das elites parlamentares estaduais brasileiras 

e cotejam essa avaliação aos usos das tecnologias de informação e comunicação 

disponibilizadas por essas elites políticas. Nesse artigo em referência, Braga e Nicolas além de 

avaliarem o uso das tecnologias, constroem um perfil sociopolítico das elites parlamentares 

fazendo uso do método prosopográfico. Tal elemento de análise é semelhante a pesquisa aqui 

desenvolvida, que busca determinar características recorrentes nos perfis socioeconômico e 

político das elites a fim de aferir se tais elementos são determinantes no uso da web pelas 

mesmas.
3
   

 

1. Elites parlamentares, comportamento político e o uso da Web: um balanço da literatura 

brasileira e internacional. 
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 Embora seja um dos temas mais antigos e tradicionais da ciência política, podemos 

afirmar que apenas nos últimos anos passaram a existir estudos mais sistemáticos sobre o 

assunto, que buscassem levam em conta os perfis de recrutamento como um dos elementos 

importantes para o entendimento do comportamento político dos diferentes atores. Nesse 

sentido, vários estudos recentes na Ciência Política brasileira buscam analisar as características 

dos perfis das elites parlamentares assim como extrair algumas implicações das características 

de tais atores para o funcionamento dos sistemas políticos democráticos.  

Os trabalhos que tratam das formas de recrutamento sempre estiveram vinculados aos 

estudos das elites políticas, mas com um intuito mais específico, o de definir quais fatores do 

ponto de vista social leva um número considerável de indivíduos aos postos de poder. 

Geralmente os estudos de recrutamento acabam por definir um tipo ideal de indivíduo 

pertencente a elite política, condicionado pela repetição de características. 

 Os estudos das formas de recrutamento (Anastásia, et al, 2005; Felisbino, 2009; 

Marenco dos Santos, 1997; Norris, 1997; Perissinotto et al, 2007; Rodrigues, 2002) prezam por 

uma definição dos perfis das elites políticas a fim de estipular quais características teriam maior 

relevância para os indivíduos na conquista de uma posição de destaque no meio político, ou 

seja, sem a identificação de um posicionamento dos atores. O estudo dos meios de recrutamento 

das elites tem como intuito a melhor compreensão das formas de funcionamento da política, 

averiguando qual a influência dos atores e de suas características dentro das estruturas do poder 

(Perissinotto & Miríade, 2008).  

 

“Se as regras do jogo são importantes, os jogadores também são. Partindo-se 

desse pressuposto, um estudo sobre o processo de recrutamento das elites 

políticas poderia contribuir para melhor compreender o funcionamento da 

poliarquia brasileira.” (Perissinotto e Miríade, 2008, p.302).  

 

 

A definição de padrões de recrutamento tem uma relevância significativa na explicação 

das elites políticas, contudo, a simples descrição das características tornam esses estudos 

meramente descritivos, pois deixam de transparecer aspectos relevantes ao posicionamento das 

elites políticas (Braga & Nicolas, 2007). Perissinotto, Costa e Tribess (2009), avaliam que a 

identificação da origem das elites não pode ser uma explicação final para sua atuação, mas 

somente o primeiro passo para um estudo completo do comportamento político. Segundo 

Anastásia, Correa e Nunes (2005), o contexto social e as condicionantes socioeconômicas 

exercem influência sobre a competição política, afetando de forma significativa a distribuição 

das preferências e os recursos dos atores políticos. Ou seja, os estudos das formas de 

recrutamento dizem pouco sobre o posicionamento das elites, entretanto quando aliamos a 



temáticas auxiliares, como os estudos de comportamento político, podem servir de base 

apropriada para justificar posicionamento e atuação das elites políticas. 

Segundo Norris, (1997) se as condicionantes de perfil não fossem preponderantes 

teríamos uma representação política que corresponderia às características da sociedade, o que de 

fato não é real. A autora afirma que a origem das elites políticas e características de perfil têm 

influência nas atitudes e nos comportamentos dos políticos. Apesar de não ser uma explicação 

explícita da realidade, tais elementos acarretam conseqüências diretas para a formalização dos 

governos e das instituições.   

Perissinotto (2009), na mesma linha de análise de Norris, diz que os estudos de 

recrutamento se tornaram importantes para responder em que medida as origens dos indivíduos 

podem influenciar: (i) no comportamento; (ii) nas instituições; e (iii) na sociedade. Os estudos 

de recrutamento que alinham origem e comportamento tentam demonstrar quais as influências 

das características dos indivíduos, e em que medida tais características podem explicar as 

formas de comportamento e decisão das elites. Já os trabalhos que pretendem avaliar o peso das 

elites para as instituições, buscam responder quais os fatores são mais importantes nas elites 

políticas e em que medida isso influiria na construção das instituições e organizações sociais. E 

por fim, os estudos de recrutamento que buscam responder em que medida as elites políticas 

pode ser importantes para o entendimento das mudanças de uma sociedade no decorrer da 

história. 

 Como já foi adiantado, nosso estudo encontra mais respaldo no alinhamento entre 

origens sociais e comportamento político, dimensões analíticas geralmente separadas na 

literatura (Braga, Costa & Marcelino, 2010) Entretanto, de forma majoritária os estudos que 

fazem uso dessa aproximação (Braga, Costa & Marcelino, 2009; Kinzo 1989; Madeira, 2006) 

inserem em suas análises elementos vinculados ao posicionamento do político dentro da arena 

decisória, como: votações nominais, posicionamento do parlamentar frente à questões políticas, 

inserção dos parlamentares em comissões. Nosso trabalho vai por um viés diferente e insere um 

elemento de análise inovador, tomando como base a forma com a qual os políticos se 

comportam no uso de seus websites pessoais.   

 A pesquisa que estamos desenvolvendo alinha-se a um viés mais comportamental dos 

estudos sobre as formas de recrutamento das elites políticas, já que estudaremos os perfis das 

elites a fim de vislumbrar quais variáveis são relevantes para o uso da internet. Perissinotto 

(2009) afirma que a correlação entre as origens das elites e suas formas de comportamento, não 

podem ser um pressuposto de pesquisa, mas somente de hipótese para uma comprovação 

empírica. Dessa feita não podemos dizer que uma dada característica pode condicionar um 

comportamento, mas simplesmente contribuir para uma dada ação ou posicionamento. Para o 

autor as origens das elites políticas não são variáveis que cumprem a função de causa e efeito, 

mas sim condições que “(...) definem a visão de mundo dos seus membros, suas intenções e, por 



conseguinte, contribuem para definir o conteúdo substantivo de suas decisões.” (Perissinotto, 

2009, p.191).  

 A associação entre perfil das elites e os usos da internet já foi trabalhada por alguns 

estudos, entre eles destacamos o trabalho desenvolvido por Braga, França e Cruz (2007) que 

estudou o uso da internet por candidatos nas eleições. Neste artigo os autores demonstram que 

características socioeconômicas e políticas têm direta relação entre as formas de uso da internet 

e a conquista eleitoral. Entre as principais conclusões Braga, França e Cruz demonstram que 

existe uma associação significativa entre o uso da internet pelos candidatos e características 

como: grau de escolaridade; faixa de patrimônio e taxa de eleição. Conclusão semelhante foi 

demonstrada por Góes Ricken (2009) em seu trabalho sobre as elites políticas do sul do Brasil, 

onde o autor demonstra que os políticos com maior instrução são os que mais usam a internet 

para se comunicar, interagir ou informar o eleitor. Na demonstração de dados sobre a 

escolaridade, Góes Ricken averigua que os parlamentares com curso superior fazem uso de web 

sites em 65,1% dos casos, enquanto que os parlamentares que não tem web sites, nem curso 

superior são 57,1% dos casos. Ou seja, a variável escolaridade demonstra-se significativa frente 

ao uso dos meios virtuais pelos políticos. 

Ainda sobre os estudos de Braga, França e Cruz (2007), os autores comprovam que 

outros elementos de perfil das elites se demonstram fracamente correlacionados com o uso da 

internet, como: a variável faixa etária e gênero – (...) podemos observar, por um lado, que há 

uma baixa correlação entre o uso dessa ferramenta pelos candidatos e variáveis de recrutamento, 

como média de idade, faixa etária, ideologia e gênero. (Braga, França & Cruz, 2007, p.229). 

Conclusão um tanto destoante da encontrada por Góes Ricken (2009) que afirma que entre as 

camadas mais jovens (21-30 anos e 30-40 anos), estão os políticos com as maiores taxas de 

utilização da internet. Para o autor a medida que a idade do parlamentar aumenta o índice de 

utilização da internet diminui, já que os deputados com mais de 60 anos de idade as taxas de 

utilização da internet caem para 38,5% dos casos, ou seja, a menor taxa de utilização 

averiguada.  

 No que se refere aos aspectos ideológicos e políticos as conclusões entre os estudos 

citados são semelhantes. Em ambos os trabalhos as questões partidárias e de posicionamento 

político estiveram muito mais relacionadas ao uso da internet, que determinadas características 

socioeconômicas.  

 
Há de se colocar também, que determinadas características de perfil definem 

muito da atuação do parlamentar (Perissinoto, Costa & Tribess, 2009; 

Marenco, 2000), e no nosso caso, estão fortemente relacionadas com o uso 

dos websites pelos representantes. As posições partidárias; ideológicas e 

formas de atuação dos parlamentares se mostraram mais fortemente 

relacionadas ao uso da internet, condição essa que demonstrou o 

enfraquecimento da hipótese inicial que via as características 



socioeconômicas como um elemento intrínseco a utilização da internet. 

(Góes Ricken, 2009, p.22) 

 

 Como demonstrado anteriormente, os estudos que equacionam as formas de 

recrutamento e comportamento político têm como mote principal verificar se as condicionantes 

socioeconômicas e políticas das elites afetam a maneira de comportamento de seus agentes. 

Dentro desse raciocínio e fazendo uma aproximação de nosso problema de pesquisa, 

poderíamos afirmar segundo uma análise preliminar e diante dos estudos citados, que existe 

uma associação entre recrutamento e uso da internet. Apesar de algumas variáveis se 

demonstrarem menos correlatas nessa associação, em aspectos gerais, o perfil das elites influem 

de maneira significativa na utilização dos meios digitais.   

 

 

2. O universo empírico de pesquisa e a metodologia empregada: as elites parlamentares 

dos EUA e do Brasil e a internet.  

   

Passaremos a analisar os parlamentares que compõe as casas legislativas do Brasil e 

dos Estados Unidos da América, procurando examinar alguns atributos de seu perfil social e 

trajetória política disponibilizados na Web, e através disso dimensionar o uso que as elites 

políticas fazem da internet. Como já havíamos mencionado anteriormente, utilizaremos como 

fontes de nossa pesquisa os sites institucionais das casas legislativas, assim como as páginas 

pessoais dos parlamentares, já que nosso objetivo principal não é somente elaborar um perfil 

das elites parlamentares examinadas, mas mensurar e avaliar o uso que tais atores fazem da 

internet, além de verificar como essas informações estão disponíveis para público em geral.  

Iniciando nossa análise partiremos da distribuição partidária
4
 dos parlamentares no 

Congresso Nacional brasileiro e na House of Representatives presente na tabela 1.   

 

Tabela 1: Distribuição partidária dos deputados e senadores (EUA e Brasil) 

(julho de 2010) 

   EUA/dep EUA/dep BR/dep BR/dep Total total 

    N % N % N % 

  Partidos             

1 Democratas 254 57,6%     254 26,6% 

2 Republicanos 172 39,0%     172 18,0% 

1 PMDB     93 18,1% 93 9,7% 

2 PT     79 15,4% 79 8,3% 
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venham a ser examinados para a versão final dessa dissertação.  



3 DEM     57 11,1% 57 6,0% 

4 PSDB     54 10,5% 54 5,7% 

5 PR     43 8,4% 43 4,5% 

6 PP     41 8,0% 41 4,3% 

7 PSB     28 5,5% 28 2,9% 

8 PDT     22 4,3% 22 2,3% 

9 PTB     20 3,9% 20 2,1% 

10 PSC     16 3,1% 16 1,7% 

11 PV     15 2,9% 15 1,6% 

12 PPS     14 2,7% 14 1,5% 

13 PCdoB     12 2,3% 12 1,3% 

14 PRB     6 1,2% 6 ,6% 

15 PMN     4 ,8% 4 ,4% 

16 PHS     3 ,6% 3 ,3% 

17 PSOL     3 ,6% 3 ,3% 

18 PTC     2 ,4% 2 ,2% 

19 PTdoB     1 ,2% 1 ,1% 

  Sem informação 15 3,4% 0 ,0% 15 1,6% 

  Total 441 100,0% 513 100,0% 954 100,0% 

Fonte: Elaboração própria 

  

Como podemos ver pela tabela 1, nosso universo de pesquisa abrange 954 

parlamentares, sendo 81 senadores brasileiros, 100 senadores norte-americanos, 441 deputados 

norte-americanos e 513 deputados federais brasileiros. Nesse momento inicial analisaremos 

apenas os deputados de ambos os países, e posteriormente agregaremos os dados sobre os 

senadores. 

Observa-se pela tabela 1 duas características bastante distintas dos sistemas políticos de 

ambos os países: enquanto o sistema partidário americano é bipartido e dominado por duas 

grandes agremiações, Democratas e Republicanos, no caso brasileiro temos um sistema 

partidário altamente fragmentado
5
, com dezenove legendas com representação no parlamento, 

sendo que a maior perfaz (PMDB) cerca de 18,1% das cadeiras parlamentares.  

Adentrando efetivamente ao nosso objeto de pesquisa, ou seja, aos padrões de uso da 

web pelos parlamentares uma primeira aproximação pode ser feita pela tabela 2, que nos 

informa o uso de websites pelos parlamentares dos dois países, além dos tipos de presença 

online de cada um, e sobre as formas predominantes de recursos utilizados pelos parlamentares 

para se comunicar com o eleitor. 

 

Tabela 2: Uso da web pelos deputados dos EUA e Brasil 

  EUA/dep EUA/dep BR/dep BR/dep Total total 

  N % N % N % 

Tem website? 
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Sem website 2 ,5% 112 21,8% 114 11,9% 

Com website 439 99,5% 380 74,1% 819 85,8% 

Fora do ar 0 ,0% 21 4,1% 21 2,2% 

Tipo de presença online 

Sem website 2 ,5% 109 21,2% 111 11,6% 

Website pessoal 2 ,5% 364 71,0% 366 38,4% 

Website institucional 437 99,1% 11 2,1% 448 47,0% 

Blogs 0 ,0% 24 4,7% 24 2,5% 

Outros/sem 

informação 

0 ,0% 5 1,0% 5 ,5% 

Email/formulário para contato 

Sem 

email/formulário 

0 0 0 ,0% 0 ,0% 

Email pessoal 4 ,9% 513 100,0% 517 54,2% 

Formulário para 

contato 

437 99,1% 0 ,0% 437 99,1% 

Total 441 100,0% 513 100,0% 954 100,0% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Através destes dados podemos começar a coletar evidências sobre a existência de 

diferentes padrões de uso da Web pelas elites parlamentares de cada um dos países. Observamos 

inicialmente que quase a totalidade dos parlamentares norte-americanos já se encontra online, 

enquanto que no Brasil ainda existe uma grande parcela (21,8%, no momento pré-eleitoral), de 

parlamentares que não faz qualquer uso de ferramentas virtuais. Verificamos também que 

praticamente a totalidade dos parlamentares dos EUA utiliza websites institucionais, ou seja, 

hospedados no domínio da casa legislativa
6
, enquanto que uma parcela bastante reduzida dos 

deputados brasileiros utiliza este recurso (2,1%), preferindo fazer uso de websites pessoais. Por 

fim, a ferramenta privilegiada no parlamento dos EUA para o contato com o cidadão são os 

formulários para contato, ao invés do email institucional, fornecido para todos os parlamentares 

pela Câmara dos Deputados brasileira. 

A partir dessas primeiras conclusões surge a primeira indagação: Que fatores podem 

ajudar a explicar esse menor grau de inclusão digital dos parlamentares brasileiros, dado que da 

totalidade dos parlamentares brasileiros uma parcela relativamente elevada ainda não possui 

website?  

Para tentar responder essa pergunta efetuamos um cruzamento entre o grau de inclusão 

digital dos parlamentares brasileiros e algumas outras variáveis tais como: região, faixa etária, 

partido político e ideologia. Estes dados estão resumidos na tabela 3.  

 

 
Tabela 3: Uso de website X perfil dos deputados federais brasileiros 

 

  Sem website Com website Fora do ar Total 
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  N % N % N % N % 

Partido 

DEM 15 26,3 41 71,9 1 1,8 57 100,0 

PMDB 28 30,1 63 67,7 2 2,2 93 100,0 

PP 12 29,3 26 63,4 3 7,3 41 100,0 

ppd 18 27,3 46 69,7 2 3,0 66 100,0 

ppe 14 17,5 65 81,3 1 1,3 80 100,0 

PR 16 37,2 24 55,8 3 7,0 43 100,0 

PSDB 6 11,1 46 85,2 2 3,7 54 100,0 

PT 3 3,8 69 87,3 7 8,9 79 100,0 

Ideologia 

Esquerda 17 10,7 134 84,3 8 5,0 159 100,0 

Centro 34 23,1 109 74,1 4 2,7 147 100,0 

Direita 61 29,5 137 66,2 9 4,3 207 100,0 

  112 21,8 380 74,1 21 4,1 513 100,0 

Faixa Etária 

Menos de 30 anos 2 16,7 10 83,3 0 ,0 12 100,0 

30 a 40 anos 11 22,4 35 71,4 3 6,1 49 100,0 

40 a 50 anos 24 18,0 105 78,9 4 3,0 133 100,0 

50 a 60 anos 37 17,7 162 77,5 10 4,8 209 100,0 

Mais de 60 anos 37 34,3 67 62,0 4 3,7 108 100,0 

Região 

Norte 11 19,3 43 75,4 3 5,3 57 100,0 

Nordeste 48 31,6 94 61,8 10 6,6 152 100,0 

Coeste 9 18,4 38 77,6 2 4,1 49 100,0 

Sudeste 29 16,4 143 80,8 5 2,8 177 100,0 

Sul 15 19,2 62 79,5 1 1,3 78 100,0 

Total 112 21,8 380 74,1 21 4,1 513 100,0 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Pela tabela 3, podemos observar que algumas características do perfil influenciam de 

forma significativa o uso da internet pelos parlamentares. No que se refere ao partido político, 

podemos constatar que o PT (87,3%) e PSDB (85,2) são os partidos com maior número de 

parlamentares que fazem uso da internet, seguidos do DEM (71,9%) e dos pequenos partidos de 

esquerda (81,3%) que são exemplos emblemáticos de uso da internet.  

O PT é o partido que mais faz uso dos meios virtuais para expor candidatos, políticos e 

plataformas de atuação. Entretanto, não é somente no número de websites que o Partido dos 

Trabalhadores se destaca, os parlamentares do PT tem os websites que melhor coadunam as 

formas de contato com o eleitor, e as melhores formas de ligação do conteúdo partidário com a 

figura do político.  

No quesito posição ideológica os partidos de esquerda (84,3%) exercem uma 

predominância no uso da internet frente os partidos de centro (74,1%) e de direita (66,2%), tal 

tendência já foi constatada por Góes Ricken (2009) e Braga e Nicolás (2009) que consideram os 

partidos de esquerda como grandes utilizadores das ferramentas virtuais.  



Para nossa pesquisa, a faixa etária se tornou um elemento a ser considerado diante da 

hipótese de que quanto maior idade do parlamentar maior é a barreira para que o mesmo se 

insira no ambiente virtual, seja pela falta de familiaridade com a novas tecnologias, ou pela falta 

de interesse em ter sua imagem vinculada as novas mídias.  Tal constatação pode ser 

comprovada pela tabela 3. Podemos constatar que existe uma larga utilização de websites pelos 

parlamentares com faixa etária menor que 30 anos de idade (83,3%). Nesses casos vemos a 

grande contraposição entre o uso da internet por parlamentares com faixas etárias mais jovens e 

parlamentares com idades acima dos 60 anos, onde apenas 62% fazem uso da internet.  

A variável região do país também se demonstrou um elemento a ser considerado quando 

falamos da relação entre perfil e comportamento virtual. No que se refere a esse aspecto, vemos 

que os estados-membros mais desenvolvidos economicamente são as regiões onde os 

representantes políticos mais fazem uso da internet, dando destaque para a região Sudeste 

(80,8%) e Sul (79,5%) do Brasil.    

Em conclusão podemos observar que as variáveis: partido político, ideologia, faixa 

etária e região do país interferem na freqüência de uso dos websites pelos parlamentares no caso 

brasileiro. Assim, os parlamentares de partidos tais como PT e ppe
7
, com menos de 30 anos e 

situados na região sudeste e sul do país têm maior probabilidade de possuir um website.  

Com a efetivação de nosso universo de análise e diante da caracterização dos padrões de 

presença online das elites parlamentares podemos vislumbrar a aplicação de uma metodologia 

semelhante a utilizada por Nicolás (2009), que consiste em dois elementos principais: (i) a 

análise dos websites institucionais dos órgãos legislativos do Brasil e dos EUA buscando 

informações decorrentes do perfil dos parlamentares, com o objetivo de observar se essas 

informações são preponderantes na avaliação do comportamento político do parlamentar, (ii) em 

seguida, ainda em referência ao trabalho de Nicolás (2009), analisar o conteúdo dos websites 

dos parlamentares através de uma série de variáveis, a fim de definir o emprego da internet 

pelas elites.  Para isso nos valeremos da metodologia elaborada por Andy Williamson (2009), 

que faz uso de um reduzido número de variáveis para analisar uma quantidade significativa de 

casos.  

A partir dos dados do universo de pesquisa definido na Tabela 1 construímos uma 

planilha com todos os parlamentares atuantes nas casas legislativas, assim como freqüências das 

variáveis pesquisadas nos sites legislativos dos diversos órgãos parlamentares, abrangendo 

informações sobre perfil social, trajetória política e comportamento parlamentar, poderemos 

mensurar o grau de associação entre perfil socioeconômico e político e uso da internet.  

  

2.1 Perfil social e biográfico dos parlamentares dos EUA e Brasil. 

                                                 
7
 Pequenos partidos de esquerda. 



Na intenção de avaliarmos nossa primeira dimensão de dados, ou seja, elementos 

referentes ao perfil das elites analisadas, precisamos inicialmente mensurar o grau de presença 

dessas informações nos sites institucionais do Congresso Nacional brasileiro e na House of 

Representatives. Para esta mensuração faremos uso de variáveis largamente utilizadas em 

estudos de recrutamento parlamentar, que são: (i) os atributos inatos, e os (ii) atributos 

adquiridos (Braga & Nicolás, 2007; Perissinotto, Costa & Tribess, 2008). Os atributos inatos 

são características que independem do processo de socialização das elites, sendo intrínsecas aos 

indivíduos, entre esses destacam-se: sexo, idade, cor de pele. Já os atributos adquiridos são 

características conquistadas pelas elites no processo de socialização, como: escolaridade, 

profissão, experiência política, entre outras.  

Como já havíamos comentado essas informações tão importantes para a determinação 

dos atores políticos são colocadas de forma subsidiária dentro dos estudos sobre as novas 

tecnologias de informação e comunicação, e quando colocadas são associadas de forma apartada 

na explicação dos usos da internet pelas elites, nesse estudo, nossa intenção é criar uma 

aproximação entre essas duas temáticas.  

Os resultados referentes a disponibilização das informações sobre o perfil das elites 

políticas estudadas se materializa no gráfico 1, para a formulação desse índice houve a 

desconsideração de itens cuja freqüência observada foi próxima de zero.     

 
Gráfico 1: Informações sobre o perfil social nos websites das casas legislativas  

(atributos inatos e adquiridos) 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

  

 

A presença de informações sobre o perfil das elites se apresenta relativamente de forma 

homogênea nas duas casas legislativas, apesar de uma preponderância maior por parte do 

Congresso Nacional brasileiro (60%) em comparação a House of Representatives (46,8%), 



podemos visualizar pelo gráfico 1 que as informações capazes de demonstrar aspectos 

referentes ao perfil são colocadas ao público de forma superficial em ambos os parlamentos.  

 

Tabela 4: Informações sobre perfil social nos websites parlamentares 

 

I) PERFIL SOCIAL EUA/dep 

 

BR/dep 

 

Total 

 

Tem foto? N % N % N % 

Tem foto? 433 98,2 512 99,8 945 99,1% 

Informa chefe de 

família? 

39 8,8 414 80,7 453 47,5% 

Profissao do chefe de 

família? 

73 16,6 44 8,6 117 12,3% 

Escolaridade dos pais? 37 8,4 9 1,8 46 4,8% 

Informa data de 

nascimento 

105 23,8 513 100,0 618 64,8% 

Local da nascimento? 248 56,2 510 99,4 758 79,5% 

Informa religião? 55 12,5 27 5,3 82 8,6% 

Informa estado civil? 357 81,0 95 18,5 452 47,4% 

Is/escolaridade? 362 82,1 462 90,1 824 86,4% 

Is/instituição de ens. Sup. 350 79,4 416 81,1 766 80,3% 

Is/ano de formatura/ 129 29,3 362 70,6 491 51,5% 

Is/atividades 

profissionais 

291 66,0 329 64,1 620 65,0% 

 Fonte: Elaboração própria 

 

Em referência aos dados demonstrados pela tabela 4, podemos verificar que algumas 

informações sobre o perfil parlamentar são colocadas em destaque por ambas as casas 

legislativas, como: foto do parlamentar, escolaridade, instituição superior em que o 

parlamentar se graduou, e atividade profissional anterior a política. Essas informações são 

vinculadas de maneira semelhante pelas duas casas e se demonstraram de extrema 

importância para a demonstração do perfil político de cada uma das casas.  

Entretanto, existem algumas informações com maior predomínio nas casas legislativas. 

O Congresso Nacional brasileiro dá grande ênfase as informações sobre o parentesco dos 

parlamentares (80,7%), data de nascimento (100%), local de nascimento (100%), e ano de 

formação no ensino superior (70,6%). Enquanto que o House of Representatives, dá maior 

ênfase as informações referentes: a profissão dos chefes de família do parlamentar (16,6%), 

escolaridade dos chefes de família (8,4%), religião dos parlamentares (12,3%) e estado civil 

dos parlamentares (81%).  

Em conclusão, podemos afirmar que os padrões de disposição de informações feita 

pelas casas legislativas são relativamente discrepantes, principalmente na sua forma de 

vinculação, existindo entre essas o privilégio de algumas informações frente a outras. 

Podemos destacar também que o Congresso Nacional brasileiro, como comprovado pelo 

gráfico 1, é a casa legislativa que mais e melhor vincula informações sobre seus 



parlamentares, em contraposição a House of Representatives que deixa a desejar nessa 

demonstração. 

 

2.2 Trajetória política dos deputados e senadores dos EUA e Brasil.  

 Neste subitem do trabalho pretendemos mensurar a preponderância de informações 

referentes a trajetória política e a socialização dos parlamentares analisados, determinando 

assim, a presença de informações e avaliando seus graus. Essa mensuração é muito recorrente 

em estudos de recrutamento e geralmente utilizada como formalização de categorias que 

definem as atividades políticas dos parlamentares antes da sua entrada no cargo eletivo 

(Marenco dos Santos, 2000). Pretendemos avaliar as informações coletadas nos sites 

institucionais e mensurar sua abrangência para a construção de um perfil político, partidário e 

ideológico das elites. As variáveis mais relevantes para essa mensuração serão: período de 

entrada na política, trajetória política prévia, cargos ocupados na administração pública, filiação 

partidária, filiações anteriores e capital social.  

Quando nos referimos as informações referentes a trajetória política dos parlamentares 

pretendemos avaliar quais os caminhos de entrada de um dado agente político dentro da arena 

política, e através dessa mensuração avaliar formas de comportamento desse parlamentar na 

hora de sua tomada de decisão. A literatura tem convencionado a afirmar que a trajetória 

política é um requisito necessário para a eleição e reeleição dos agentes políticos, já que através 

da experiência política é que os indivíduos fortalecem seu capital político, criam prestígio frente 

a população, tornam-se pessoas conhecidas, ou até mesmo, fazem uso de seus cargos anteriores 

como uma “vitrine” ou um “trampolim para cargos políticos de maior destaque (Braga & 

Nicolas, 2007; Felisbino, 2009). A conclusão mais comum entre os autores que tratam do 

recrutamento político é que a conquista de cargos na estrutura do poder prescinde de uma longa 

trajetória, além de tempo de treinamento, sendo a experiência política prévia um facilitador da 

inserção dos agentes nos cargos eletivos (Felisbino, 2009; Marenco dos Santos, 1997).   

Dentro dessa análise, e fazendo uma aproximação com nossa pesquisa, elaboramos 

como hipótese que a experiência política interfere de forma significativa no uso da internet pelas 

elites, seja na demonstração do conteúdo das páginas virtuais, em sua formatação ou na simples 

utilização dos meios digitais. Temos como pressuposto de análise, que quanto menor a 

experiência política do parlamentar, maiores serão suas tentativas na demonstração de seu 

mandato e mais efetivas serão as formas de utilização dos meios virtuais. 

O gráfico 2 demonstra como as casas legislativas americana e brasileira vinculam as 

informações referentes a trajetória política de seus componentes.   

 

Gráfico 2: Informações sobre a trajetória política nos websites  



 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

Fazendo uma comparação inicial entre o site institucional americano (40,2%) e o 

brasileiro (71,2%) podemos constatar que a disponibilização de informações concernente ao 

perfil das elites se demonstrou assimétrica.   

Percebemos que o site institucional americano vincula informações sobre a trajetória 

política de forma muito superficial e sem um padrão comum a todos os parlamentares, 

deixando a cargo de cada político informar ou não sua trajetória anterior pela biografia 

disponibilizada nos sites pessoais. De forma diferente se porta a casa legislativa brasileira, que 

padroniza boa parte das informações de perfil, criando na página do Congresso um formulário 

padrão
8
 de preenchimento, onde constam informações sobre cargos ocupados pelo político, 

filiações partidárias anteriores, ou seja, informações importantes na definição da trajetória 

parlamentar.  

Agora adentrando de forma mais substancial nas informações disponibilizadas sobre a 

trajetória dos parlamentares analisados, tomemos como referência a tabela 5.  

 

Tabela 5: Informações sobre trajetória política nos websites parlamentares 

  

III) TRAJETORIA 

POLITICA 

EUA/dep EUA/dep BR/dep BR/dep Total total 

  N % N % N % 

Is/votação? 1 ,2% 50 9,7% 51 5,3% 

Is/via de entrada?  413 93,7% 501 97,7% 914 95,8% 

I/s ano de entrada? 294 66,7% 513 100,0% 807 84,6% 

Is/local de entrada?  396 89,8% 505 98,4% 901 94,4% 

                                                 
8
 Segundo informações disponibilizadas por funcionário do Comitê Gestor da Câmara dos Deputados, no 

início de cada mandato são aplicados questionários aos novos deputados empossados que servem de base 

para a confecção dos perfis que são disponibilizados no Portal da Câmara dos Deputados ao longo das 

legislaturas. 



Is/ano de mandato 355 80,5% 512 99,8% 867 90,9% 

Destaque/legislativo? 113 25,6% 470 91,6% 583 61,1% 

Is/mandatos legislativos? 355 80,5% 512 99,8% 867 90,9% 

Is/legislaturas anteriores? 308 69,8% 481 93,8% 789 82,7% 

Destaque/cargo? 58 13,2% 322 62,8% 380 39,8% 

Is/cargo executivo? 92 20,9% 333 64,9% 425 44,5% 

Destaque para filiação 1 ,2% 457 89,1% 458 48,0% 

Is/movimentos sociais? 79 17,9% 329 64,1% 408 42,8% 

I/s atividade intelectual 11 2,5% 120 23,4% 131 13,7% 

I/s metas eleitorais 3 ,7% 9 1,8% 12 1,3% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Podemos visualizar pela tabela 5 que as duas casas legislativas tem índices 

semelhantes no que se referem: a via de entrada do agente na política, informações 

satisfatórias sobre o local de entrada do parlamentar na vida pública, informações sobre anos 

de mandato, e informações sobre o número de mandatos legislativos. Nesses quesitos de 

avaliação podemos observar que as casas legislativas brasileira e americana se portam de 

forma semelhante, com índices de variações muito próximos
9
.  

Entretanto, quando nos atentamos as outras variáveis, observamos que o Congresso 

Nacional brasileiro disponibiliza com maior freqüência, em comparação a casa legislativa 

americana, informações como: ano de entrada do político na vida pública (100%), destaque 

para cargos anteriores (91,6%), informações sobre legislaturas anteriores (93,8%), 

informações sobre cargos executivos (64,9%), número de filiações partidárias (89,1%), 

inserção em movimentos sociais (64,1%) e informações sobre atividades intelectuais do 

parlamentar (23,4%).  

Através dessas analises podemos afirmar que a casa legislativa americana sofre um 

déficit de informações referente ao perfil de suas elites, tanto que em todos os índices 

analisados, apenas na variável sobre metas eleitorais (7%) a House of Representatives superou 

o Congresso Nacional brasileiro. Em decorrência dessa falta informações acerca da trajetória 

política poderíamos concluir que a disposição dos dados feita pelo parlamento americano 

dificulta uma série de conclusões sobre a trajetória política de suas elites.  

 

2.3 Comportamento político e uso da Web pelos parlamentares dos EUA e Brasil. 

Geralmente os estudos de comportamento político fazem uso de um viés de análise mais 

tradicional, averiguando como os políticos se portam dentro da arena decisória. No entanto, a 

pesquisa que desenvolvemos considera como comportamento político a maneira com a qual os 

                                                 
9
 Apesar se próximos, observamos que o site do Congresso Nacional brasileiro sempre obtém índices de 

disponibilização de informações sobre a trajetória política superiores ao site da House of Representatives.  



parlamentares se comportam através de suas páginas pessoais, e como os órgãos legislativos 

vinculam informações sobre os agentes políticos que os compõe.  

De maneira significativa, os estudos que equacionam as formas de recrutamento e 

comportamento político têm como mote principal verificar se as condicionantes 

socioeconômicas e políticas das elites afetam a maneira de comportamento de seus agentes. 

Dentro desse raciocínio e fazendo uma aproximação de nosso problema de pesquisa, 

poderíamos afirmar segundo uma análise preliminar e diante de diversos estudos (Braga, 

França & Cruz, 2007, Góes Ricken, 2009) que existe uma associação entre recrutamento e uso 

da internet. Apesar de algumas variáveis se demonstrarem menos correlatas nessa associação, 

em aspectos gerais, o perfil das elites influem de maneira significativa na utilização dos meios 

digitais.   

Para a verificação da devida associação entre perfil das elites e suas formas de 

comportamento no ambiente virtual tomamos como fonte as informações contidas nos websites 

das casas legislativas e informações derivadas das páginas pessoais dos parlamentares, através 

desses dados avaliamos as seguintes variáveis: disponibilização de e-mail, endereço de 

gabinete, informações constantes nos perfis sobre o uso dos websites pessoais ou institucionais, 

fone para contato, acesso rápido para proposições legislativas, projetos de lei, requerimentos, 

emendas ao orçamento, discursos, votação nominal, presença em plenário, dentre outras 

informações que, embora aparentemente triviais, são de fundamental importância para agregar 

transparência e accountability aos trabalhos parlamentares (Norris, 2001; Beentham, 2006).  

Segundo Nicolás (2009) é de fundamental importância para a institucionalização da 

democracia e para a agregação de accountability aos sistemas políticos que informações 

referentes aos mandatos dos parlamentares estejam disponíveis online, mesmo que essas não 

tenham alto índice de agregação, pois isso permite aos cidadãos ter acesso a informações não 

apenas sobre quem decide, mas também sobre o que se decide. Estando de posse dessas 

informações o cidadão pode entender como os membros do parlamento estão se comportando 

durante o processo de decisão política, e mais, como os agentes políticos se portam diante de 

seus representados e da opinião pública.  

Finalizando os comentários iniciais adentremos a coleta de dados. O gráfico 3 ilustram o 

grau de disponibilidade de informações relevantes para o estudo do comportamento políticos 

dos parlamentares nas casas legislativas, tomando como fonte o perfil disponibilizado pelos 

próprios parlamentares, como informações vinculadas aos websites institucionais das casas 

legislativas, sempre lembrando que desconsideramos aquelas variáveis em quais os percentuais 

se aproximaram de zero.  

 



Gráfico 3: Informações sobre o comportamento político nos websites 

das casas legislativas 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

O gráfico 3 demonstra de maneira reiterada que as informações referentes as elites 

parlamentares são muito mais difundidas no Brasil que nos EUA, demonstrando principalmente 

que o site institucional do Congresso Nacional brasileiro se torna referência nas questões de 

accountability. A casa legislativa brasileira atingiu 82,8% de disponibilização de informações 

referentes ao comportamento parlamentar, em contraposição ao parlamento americano que 

disponibiliza apenas 27,6% dessas informações, essa constatação comprova que a casa 

legislativa dos EUA relega a opinião pública informações básicas e importantes sobre a atuação 

dos deputados e senadores, não disponibilizando tais informações através de um acesso eficiente 

e rápido.  

 

Tabela 6: Informações sobre comportamento político nos websites parlamentares 

 

IV) Comportamento 

político/1 

EUA/dep BR/dep Total 

  N % N % N % 

Is/gabinete? 109 24,7% 509 99,2% 618 64,8% 

I/s fone? 107 24,3% 509 99,2% 616 64,6% 

I/s discursos? 45 10,2% 508 99,0% 553 58,0% 

I/s vot nominal? 95 21,5% 511 99,6% 606 63,5% 

I/s presença em plenário 14 3,2% 511 99,6% 525 55,0% 

I/s presença comissões 17 3,9% 511 99,6% 528 55,3% 

I/s projetos 95 21,5% 510 99,4% 605 63,4% 

I/s outras proposições 85 19,3% 490 95,5% 575 60,3% 



Clipping? 83 18,8% 1 ,2% 84 8,8% 

I/s requerimento 18 4,1% 370 72,1% 388 40,7% 

I/s leis aprovadas 75 17,0% 0 ,0% 75 7,9% 

Destaque cargo 77 17,5% 492 95,9% 569 59,6% 

Votação nominal 441 100,0% 511 99,6% 952 99,8% 

Presença em plenário 441 100,0% 512 99,8% 953 99,9% 

Fonte: Elaboração própria 

 

A disponibilização de informações como: localização do gabinete (99,2%), telefone de 

contato (99,2%), discursos em plenário (99%), votação nominal (99,6%), presença em plenário 

(99,6%), presença em comissões parlamentares (99,6%), projetos de lei (99,4%), proposições 

legislativas (99,5%), requerimentos (72,1%), e cargos ocupados na casa (95,9%) demonstram 

como o Congresso Nacional brasileiro mantém seu alto índice de elementos de accountability 

em comparação a House of Representatives, que deixa de disponibilizar uma série de 

informações relevantes para que a opinião pública e a população fiquem a par da atuação de 

seus parlamentares.  

O site institucional americano, como já constatado anteriormente, deixa a cargo de seus 

parlamentares a divulgação de informações referentes a proposição legislativa (19,3%), projetos 

de lei (21,5%), divulgação de endereço de gabinete (24,7%), telefone de contato (24,3%), 

fazendo com que diversas informações sobre a accountability e comportamento parlamentar 

sejam relegadas ao esquecimento. As únicas variáveis em que o site institucional americano 

supera o site da casa legislativa brasileira seria na utilização do clipping (18,8%) sobre a atuação 

parlamentar, quesito que os parlamentares americanos utilizam em larga escala em seus sites 

pessoais.  

 

2.4 Um índice de transparência dos websites parlamentares.  

  Compilando nossas análises passemos a criar um índice de transparência dos 

websites parlamentares, tentando cotejar elementos de accountability apresentados nos 

sites analisados. Através da agregação dos percentuais de informação demonstrados, 

pela coleta de dados, sobre as elites parlamentares brasileiras e americanas, 

procuraremos avaliar o nível de transparência dos websites americanos e brasileiros. 

Para a formalização desse índice de transparência tomamos como base o trabalho de 

Nicolás (2009) sobre o uso da internet pelas elites política sul americanas. Com essa 

metodologia pudemos averiguar o grau de transparência e accountability dos sites 

pesquisados.  

 

Gráfico 4: Índice de transparência dos websites legislativos EUA X Brasil (junho/junho de 2010) 



 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O gráfico 4 demonstra o índice de transparência dos websites legislativos brasileiros e 

americanos. Pelos resultados podemos constatar que o Brasil tem um índice de transparência 

elevado (71,3%), enquanto que o website dos EUA mantém um índice reduzido de 

transparência (38,2%), tal assimetria muito influenciada pelos baixos resultados de 

disponibilização de informações sobre o perfil parlamentar (tabela 4), trajetória política 

(tabela 5) e comportamento político (tabela 6).     

 Esse resultado demonstra que o website do Congresso Nacional brasileiro em direta 

comparação com o website americano se mostra mais transparente e com alta vinculação de 

informações importantes sobre os parlamentares e suas atuações. Talvez uma das explicações 

plausíveis para essa diferença é que o website brasileiro mantém formas de vinculação desses 

dados de maneira padrão, fazendo com que informações sobre o perfil dos políticos ou suas 

principais atuações na casa legislativa sejam controladas e divulgadas pelos portais do 

Congresso Nacional brasileiro, situação que facilita a consulta do pesquisador, assim como a 

interação dos representados com seus representantes. Segundo Nicolás (2009), tal forma de 

padronização de informações evidencia um elevado grau de comprometimento da Mesa 

Diretora da casa legislativa brasileira e de seus gestores com a transparência de seu processo 

decisório e deliberativo, atitude importante para uma maior institucionalização dos órgãos 

legislativos. 

 

2.5 Análise exploratória dos websites dos parlamentares. 

Agora passaremos a analisar os dados referentes ao uso dos websites pelos 

parlamentares americanos e brasileiros. Para tal averiguação faremos uso da metodologia 



desenvolvida por Andy Williamson (2009) sobre o parlamento britânico. Nesse trabalho o 

autor, com a utilização de survey e grupos focais, busca mapear as considerações dos 

parlamentares sobre o uso da internet, a fim de definir como tais atores se comportam nos 

meios digitais. Com esse trabalho o autor consegue mapear o uso feito pelos parlamentares 

das ferramentas virtuais, auferindo a partir de um grupo de 10 variáveis agrupadas em um 

gradiente de ferramentas e de recursos mais e menos passivos e mais e menos interativos. Para 

a melhor compreensão dessa metodologia segue o quadro abaixo: (Williamson, 2009, p 5). 

 

Quadro 1: Graus de uso dos websites a partir da metodologia de Williamson (2009) 

 

 

As variáveis utilizadas para a definição desses dados passam: pelas formas de 

apresentação dos sites, pela quantidade de informação presente, e até mesmo as maneiras de 

interação dos parlamentares com o público. Tal metodologia, já foi utilizada de maneira 

experimental por Braga, Nicolás e Cruz (2010), para analisar o uso das NTIC’s pelas elites 

políticas na América Latina. Essa metodologia busca estabelecer cinco tipologias básicas para o 

uso da internet: (i) outdoor pessoal; (ii) outdoor partidário; (iii) a ênfase as atividades 

parlamentares; (iv) comunicação e interação; (v) web 2.0. 

O outdoor pessoal seria aquele website que dá destaque a figura do político e de suas 

atividades. Estas páginas tem como principal característica a promoção da imagem do político 

como indivíduo, desvinculado de questões partidárias, e com pouca prevalência para a atividade 

como representante político.  

O outdoor partidário seria um website que tem como principal característica a 

vinculação do político com sua agremiação partidária. As políticas defendidas pelo partido e no 

partido tem grande destaque, nestas páginas a legenda sempre fica bem visível, e muitas vezes a 

figura do político se confunde com os símbolos partidários.  

Os sites que dão ênfase a atividade parlamentar, são os ambientes virtuais onde há 

grande destaque para as atividades do político nas casas legislativas, seja na proposição de leis, 

discursos, ou atividades dos parlamentares.  

Já os websites de comunicação e interação são páginas que demonstram grande 

quantidade e diversidade de conteúdo, nem sempre vinculados a atuação do político, essa 

páginas primam pela transmissão de informações em detrimento de outros fatores.  



E por fim, os web 2.0 são sites com mecanismos de uso dos recursos digitais muito 

mais dinâmico, onde o receptor pode estar em constante contato com a informação e interagir 

com ela. Há uma efetiva colaboração do receptor na produção, disseminação e rearranjo da 

informação. Ao mesmo tempo em que o eleitor tem contato com as informações, ele pode 

responder e se comunicar através delas.  

 
Em relação à característica predominante do website parlamentar, 

utilizamos uma tipologia com cinco itens básicos: a) “Outdoor pessoal” (i. 

e., quando o site do parlamentar é focado predominantemente na 

personalidade e nas realizações pessoais do candidato, assim com na 

“conexão eleitoral” por ele estabelecida com o eleitor); b) “outdoor 

partidário” (mesmo tipo que o anterior, mas com maior ênfase nas políticas e 

no rótulo partidário); c) ênfase nas atividades parlamentares (caso em que as 

ferramentas da Web são usadas predominantemente para divulgar as 

atividades parlamentares do candidato); d) comunicação e interação (ocorre 

quando os websites dos parlamentares apresentam mais recursos para se 

comunicar e interagir com o eleitor, tais como newsletter, boletins 

informativos, vídeos e outros recursos de comunicação); e) e, por fim e mais 

importante, “Parlamentares Web 2.0”, que são websites nos quais estavam 

presentes, durante o período da pesquisa (1 semestre de 2009) ferramentas 

de participação e interação mais avançadas que permitem uma maior 

participação dos cidadãos no processo deliberativo referente à ação política 

dos parlamentares e maior acesso à informação mediante plataformas 

multimídia. (Braga & Nicolás, 2010, p.17) 

 

A tabela 7 refere-se aos percentuais encontrados sobre o uso da web pelos 

parlamentares analisados até o dado momento: 

 

Tabela 7: Uso da web pelos parlamentares. 

 

 EUA/dep BR/dep Total 

 N % N % N % 

forma do website 

Sem padrão 

dominante 

1 ,9 95 50,3 96 31,9 

Outdoor virtual 

personalizado 

73 65,2 61 32,3 134 44,5 

Outdoor virtual 

partidarizado 

3 2,7 9 4,8 12 4,0 

Ênfase na atividade 

parlamentar 

28 25,0 16 8,5 44 14,6 

Comunicação e 

Informação 

1 ,9 1 ,5 2 ,7 

Recursos 2.0 6 5,4 7 3,7 13 4,3 

conteúdo do website 

Sem padrão 

dominante 

1 ,9 95 50,3 96 31,9 

Politicas localistas 56 50,0 62 32,8 118 39,2 

Enfase na atividade 

parlamentar 

51 45,5 21 11,1 72 23,9 

Enfase aa ação 

partidária 

4 3,6 11 5,8 15 5,0 



indicios de uso de mídias sociais 

Sem midias sociais 29 25,9 121 64,0 150 49,8 

Com mídias sociais 83 74,1 68 36,0 151 50,2 

  112 100,0 189 100,0 301 100,0 

 Fonte: Elaboração própria 
 

 

Fazendo uma análise dos dados constantes na tabela 7 podemos observar que a forma de 

apresentação dos websites parlamentares americanos tem um predomínio de formatos 

vinculados a tipologia de outdoor personalizado (65,2%), seguidos dos sites que privilegiam a 

ênfase da atividade parlamentar (25%). Em comparação ao Brasil temos o predomínio de 

websites que não tem um padrão dominante de formatação (50,3%), seguido dos sites de 

outdoor personalizado (32,3%). Diante de tais características podemos observar que tanto nos 

websites americanos e brasileiros o formato que prevalece é o padrão de outdoor 

personalizado, ou seja, sites que vinculam de forma sistemática a figura do parlamentar e de 

seus atributos em referência direta ao eleitor. Diante desta conclusão, podemos afirmar que os 

formatos dos websites obedecem a certa correspondência entre EUA e Brasil.   

No constante ao conteúdo dos websites, os EUA tem um predomínio de websites que 

privilegiam as políticas localistas (50%) seguido dos websites com ênfase na atividade 

parlamentar (45%), tais resultados podem ser justificados por elementos institucionais da 

política americana, já que o sistema de representação distrital faz com que os parlamentares 

prestem contas de suas atividades frente a população, a fim de determinar suas atuações dentro 

do parlamento. No Brasil existe uma a propensão de websites sem um padrão característico 

definido (50,3%), seguido de sites com conteúdo voltado para políticas localistas (32,8%), e 

com conteúdos voltados a atividade do parlamentar com 11,1% dos casos. Tais características 

demonstram que a maneira com a qual o parlamentar brasileiro se mostra para o grande público 

não é bem definida, passando de um parlamentar localista para padrões de websites com ênfase 

a atividade. 

 

 
Tabela 8: Uso de mídias sociais nos websites das elites parlamentares 

 

  EUA/dep EUA/dep BR/dep BR/dep Total total 

  N % N % N % 

Twitter 45 40,2 63 33,3 108 35,9 

Youtube/link para 

videos? 

69 61,6 54 28,6 123 40,9 

Youtube/canal 

específico 

68 60,7 38 20,1 106 35,2 

Facebook 73 65,2 36 19,0 109 36,2 

Orkut 0 ,0 44 23,3 44 14,6 

Delicious 1 ,9 0 ,0 1 ,3 

Myspace 1 ,9 2 1,1 3 1,0 



Flick 21 18,8 27 14,3 48 15,9 

  441 1,0 513 100,0 954 100,0 

Fonte: Elaboração própria 

 

No que se refere a utilização de novas mídias e redes sociais. Os EUA é o país que mais 

faz uso dessas ferramentas com 74,1% dos parlamentares. Nos EUA boa parte dos 

parlamentares que fazem uso de novas mídias, 40,2% tem como a ferramenta mais utilizada o 

YouTube, e boa parte dos mesmos (60,7%) dispõe de canais específicos para essa utilização, 

fazendo com que o eleitor tenha acesso a vídeos sobre a atuação do parlamentar. Já o Brasil, 

faz um uso mais restrito dessas novas mídias, apenas 36% dos parlamentares que usam a 

internet possuem esses tipos de canais, sendo a ferramenta mais utilizada no caso brasileiro, o 

Twitter com 33,3% dos casos.   

 

3. Conclusões. 

Através dessa análise parcial podemos concluir que a disponibilidade de informações 

dos websites institucionais das casas legislativas estudadas é discrepante, com destaque para o 

website do Congresso Nacional brasileiro, que disponibiliza uma série de informações 

relevantes sobre a atuação de seus componentes, em comparação a casa legislativa americana 

que relega a manifestação dessas informações aos sites pessoais de cada um dos parlamentares, 

fazendo com que uma série de informações importantes para a população não sejam 

disponibilizadas, e demonstrando que os níveis de transparência e accountability demonstrado 

pelo site do Congresso Nacional brasileiros são muito significativo em referência aos níveis 

mais baixos do site da House of Representatives. 

No que se refere a utilização dos meios virtuais,  foi identificada uma reduzida 

quantidade de meios de interação e participação representante/representado, com uma efetiva 

demonstração de sites voltados a simples evidenciação da figura do político e de suas 

realizações (outdoor personalizado), tanto no Brasil como nos EUA. Evidenciamos também, que 

a utilização de mecanismos de rede são recorrentes, entretanto as formas de manipulação e 

utilização dessas ferramentas se demonstraram pouco interativas, em ambos os países 

analisados. 

Por fim, as conclusões parciais demonstram que existe a necessidade do 

aprofundamento das formas de avaliação do uso da web pelas elites políticas, principalmente no 

que se refere as formas de accountability e monitoramento, o que por si só geraria um  aumento 

da eficiência e da transparência das atividades desenvolvidas pelos parlamentos.  Além disso, 

existe a necessidade de uma aplicação dos meios e espaços de participação e interação dos 

eleitores com seus eleitos, a fim de criar uma democracia em que uso dos meios virtuais se torne 

uma ferramenta de inclusão dos agentes no meio político.  
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